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Depois de quase 2 mil dias de gestão, não haverá nada de significativo para 
identificar a gestão do prefeito que deu marcha à ré em Aparecida de Goiânia

política  |  3

prefeito de mãos vaZias

guSTaVo MendanHa 
Sai SeM deiXar oBraS



2 política QUINTA-feIrA, 17 de março de 2022

n magda mofatto fechou 
com o presidente da Câmara 
de aparecida andré Fortaleza 
e mais 10 vereadores, que vai 
apoiar a sua reeleição para 
a câmara Federal. Que, já se 
sabe, não será fácil.

n É que o ativista Gustavo 
Gayer se filiou ao PL para ser 
candidato a deputado fede-
ral. O partido deve alcançar 
quociente para uma só vaga 
e Gayer tem potencial de vo-
tos muito superior à dama 
das águas quentes.

n Na eleição passada, mag-
da mofatto contratou 20 vere-
adores em aparecida. apura-
das as urnas, apareceram 4.225 
votos ou apenas 211 votos, em 
média, por vereador. dinheiro, 
portanto, mal aplicado.

n A pneumonia bacteria-
na que acometeu o ex-go-
vernador Marconi Perillo é 
perigosa, mas felizmente foi 
superada. Decorreu de outra 
pneumonia, não tratada a 
tempo, que se agravou. 

n Quando vai a Brasília, Gus-
tavo mendanha hospeda-se 
no Hotel meliá, famoso pelo 
luxo e pelo desfile de garotas 
de programas no seu saguão. 
a conta corre por conta do mu-
nicípio de aparecida. 

n Não há quem em Apa-
recida acredite que a lua de 
mel entre Gustavo Menda-
nha e o vice Vilmar Mariano 
tenha durabilidade além 
de algumas poucas sema-
nas. Vilmarzim não é de ser 
mandado.

n os 300 ex-prefeitos anun-
ciados para o evento a favor 
da candidatura de Gustavo 
mendanha não passaram de 
10 ou 15 no máximo. a organi-
zação do evento não divulgou 
o nome de nenhum.

n Um problema que está 
se avultando na campanha 
de Mendanha são as compa-
nhias negativas. Para quem 
pretende governar Goiás, o 
prefeito aparecidense de-
veria ser mais seletivo. Tem 
muito lixo com ele. 

n Ninguém acredita em 
candidatura de marconi Pe-
rillo a governador ou sena-
dor, barulho que ele faz para 
ganhar visibilidade. Podem 
apostar, leitoras e leitores: 
marconi será candidato a de-
putado federal. 

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

É bem provável que até 1º de abril não se tenha nenhuma resolução sobre a candidatura 
ao Senado de Henrique Meirelles, mesmo porque, ao que tudo indica, nem ele mesmo 
sabe o que vai fazer da vida em relação ao seu futuro político. Dizem que tem convites 
para preencher a vaga de vice na chapa de Rodrigo Garcia, do PSDB, em São Paulo, que 
foi convidado por Lula para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, como parte dos 
acenos tranquilizadores do petista ao mercado, que isso e que aquilo, em uma infinida-
de de situações que dependem basicamente da decisão exclusiva do ex-ministro. Nem 
o governador Ronaldo Caiado nem o presidente estadual do PSD Vilmar Rocha nem o 
presidente nacional Gilberto Kassab nem ninguém, e muito menos o próprio Meirelles, 
sabem por ora qual será a solução para o imbróglio – que envolve hesitação, incerteza 
e insegurança pessoais, as piores variáveis possíveis em qualquer processo político, seja 
qual for a ordem ou monta. Se o ex-ministro não tem noção do que quer, imaginem, leito-
ras e leitores, todos os demais envolvidos nesse cenário. Mas uma coisa é certa: o tempo 
a ser seguido para se chegar a uma definição será… o tempo de Meirelles. Como se trata 
de uma figuraça, será preciso paciência daqui até a data limite para o desenlace, no má-
ximo em 15 dias. Prejuízos para muitos, mas para ninguém tanto quanto para ele próprio.

“QUEM QUiSER a Volta DE MaRcoNi, JÁ tEM opÇÃo: É SÓ VotaR No GUStaVo”
as declarações de daniel Vilela a o Popular, deixando claro que o filho e herdeiro de maguito Vilela aprendeu a se expressar manejando estrategi-
camente como um mestre as ditas frases-resumo de impacto, tiveram a medida certa para sobreviver ao noticiário efêmero da imprensa. a melhor 
e mais feliz foi quando fulminou o âmago da articulação, mesmo pouca, por trás da aventura de mendanha: “Quem quiser a volta de marconi já 
tem opção: é só votar no Gustavo”, uma afirmação que, sim, tem sentido e foi cravada para ser irrespondível, tanto que o alvo principal não re-
plicou, deixando a reação a cargo de marconi, que assim vestiu a carapuça, de seu lado, e recorreu a mais uma das suas esdrúxulas notas oficiais 
quase sempre caracterizadas por argumentos sem base na realidade e jogos de palavras até criativos, mas sem o necessário conteúdo.

“DESpREpaRaDo EM tERMoS DE iDEiaS E SEM capaciDaDE DE GEStÃo”
Sim, Gustavo mendanha não respondeu às críticas de daniel Vilela, que chegaram pela contundência até a se converter em manchete de 1ª página de o Popular, 
aumentando a tensão que cerca hoje o prefeito de Aparecida – pela falta de partido e de apoios significativos para a sua candidatura a governador, sem falar na 
ausência de assessoramento e de comunicação estratégica. Com a autoridade de quem tem anos e anos de convivência com mendanha, que o chamava de “ir-
mão” (aliás, de “irmãozinho”), o presidente estadual do MDB apequenou Mendanha ao defini-lo despreparado em termos de ideias e sem capacidade de 
gestão, duas linhas de avaliação que o prefeito prestes a renunciar precisa superar para tentar desenvolver a sua campanha – ele, realmente, não é alguém 
que pensa em profundidade e não tem uma obra de importância para identificar os seus pouco mais de cinco anos como chefe do Executivo aparecidense.

poNto FRaco DE MENDaNHa: NÃo tEM oBRaS paRa MoStRaR EM apaREciDa
a jornalista que fez a entrevista de o Popular com daniel Vilela acredita que a votação recorde de mendanha na reeleição em 2020 
é suficiente para atestar a sua “capacidade intelectual e de gestão”, um desvirtuamento absoluto sobre a finalidade das urnas 
no Brasil e em qualquer parte do mundo. mas o presidente do mdB e candidato a vice na chapa do governador ronaldo Caiado 
transformou a cretinice em brecha para infiltrar mais conceitos: “Vai chegar uma hora em que as pessoas vão querer saber qual é 
o projeto para Goiás. Vai chegar uma hora em que será exposto, vai ter de mostrar sua condição, a sua capacidade intelectual para 
apresentar propostas para o estado. e vai ser também uma oportunidade para apresentar o que fez para aparecida”, cobrou por 
antecipação, colocando no debate dois pontos cruciais sobre mendanha, que o próprio jornal o Popular, em mais de 10 entrevistas 
extensas com o prefeito, nunca questionou: qual a sua visão de futuro para Goiás e quais as obras que construiu em aparecida?

NÚMERoS Da EDUcaÇÃo iNFaNtil EM apaREciDa SÃo oS pioRES Do EStaDo
os números levantados pelo Instituto rui Barbosa, órgão de pesquisas mantido pelos Tribunais de Contas de todo o país, sobre a educação Infantil em aparecida, 
na gestão do prefeito Gustavo Mendanha, podem ser definidos como deprimentes. Segundo o instituto, que atua como braço auxiliar dos Tribunais de Contas 
para a fiscalização de políticas públicas nos Estados e municípios e possui credibilidade indiscutível, Aparecida tem 32.150 crianças na faixa de zero a 3 anos idade, 
período em que obrigatoriamente deveriam iniciar a sua educação Básica, a ser oferecida, segundo a Constituição Federal, pelos municípios. mas isso não aconte-
ce no segundo centro urbano mais populoso de Goiás: dessas 32.150 crianças, apenas 3.007 estão matriculadas em um CmeI ou algum outro tipo de creche man-
tida em convênio com a prefeitura. menos de 10%, portanto. o índice, apurado quando mendanha completa 5 anos e 3 meses de gestão, é o pior dentre todos os 
246 municípios goianos. É com esse fardo simplesmente terrível nas costas – na medida em que mostra a situação delicada das crianças aparecidenses –que men-
danha quer se credenciar para governar Goiás, como pré-candidato já em campanha para as eleições de 2022. Que deus tenha pena das goianas e dos goianos.

VaNDERlaN iNVEStE No MaNDato DE “SENaDoR DESpacHaNtE”. É UM ERRo
repetindo, como esta coluna já mostrou inúmeras vezes, a estratégia que levou Lúcia Vânia à derrota na sua tentativa de continuar no Senado, em 2018, Vander-
lan Cardoso se empenha em conseguir verbas e benefícios, como patrolas e tratores, para distribuir a prefeitos amigos. ele tem despejado recursos de emendas 
orçamentárias em apoio maciço aos municípios, principalmente na região do Oeste Goiano, onde fica sua cidade natal – Iporá. E faz isso como poucos parlamen-
tares já o fizeram. Tudo bem, tudo bem, não é de se desprezar e é serviço prestado, mas não é em favores para prefeitos que se deve focar em um mandato 
de senador – é preciso muito mais, como a lição das urnas ensinou a Lúcia Vânia e de certa forma ao senador Wilder morais (outro que passou o tempo 
em Brasília trabalhando como despachante de luxo para prefeitos e instituições filantrópicas e perdeu a eleição). Já houve cerimônias de entregas de 
benefícios em que Vanderlan foi chamado de “senador prefeito”. ele pode gostar, mas isso não cria vínculos políticos nem muito menos uma base sólida.

NoVEla Da caNDiDatURa DE MEiREllES DEVE 
pERSiStiR atÉ 1º DE aBRil. FiNal É iMpREViSíVEl
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aDMiNiStRaÇÃo SEM MaRca

Mendanha renuncia ao mandato dia 31
sem deixar qualquer obra de importância

Gustavo Mendanha 
começou a governar 
Aparecida em 1º de 

janeiro de 2017. Hoje, cin-
co anos e quase três me-
ses depois, já cumprindo 
o seu 2º mandato, não 
tem uma obra de impac-
to para apresentar como 
saldo positivo da sua ges-
tão para o município.

As obras que Mendanha 
apresenta como vitrine 
da sua administração não 
foram feitas por ele e sim 
pelo seu antecessor, Ma-
guito Vilela, um dos pre-
feitos mais realizadores da 
história de aparecida. Ele 
deixará a prefeitura sem 
um legado ou mesmo uma 
marca para identificar o 
período em que Aparecida 
ficou sob o seu comando.

Não foi à toa que Daniel 
Vilela, filho e herdeiro po-
lítico de Maguito, além de 
candidato a vice na chapa 
da reeleição do governador 
Ronaldo Caiado, tem dito 
que o seu papel é mostrar 
para os aparecidenses que 
tudo o que foi feito de im-
portante na cidade, de 15 
anos para cá, não tem a par-

ticipação de Mendanha. 
“Na campanha que se 

aproxima, vamos mostrar 
que as obras impactantes 
para o desenvolvimento 
de Aparecida são de res-
ponsabilidade de Maguito 
e não dele, Mendanha”, dis-
se Daniel Vilela em entre-
vista à imprensa.

Também não foi por aca-
so que Gustavo Mendanha 
esvaziou rapidamente as 
conversas sobre batizar o 
Hospital Municipal, o HMAP, 
com o nome de Maguito, 
como homenagem póstu-
ma depois que ele foi leva-
do pela Covid-19.

Mendanha quis evitar 
que o HMAP ficasse identi-
ficado com o seu construtor: 
Maguito, com recursos fe-
derais que o então prefei-
to levantou graças ao seu 
prestígio junto ao governo 
federal, edificou o hospital, 
que entrou em funciona-
mento já na gestão do seu 
sucessor – e não ainda na 
sua – apenas porque os 
equipamentos comprados 
no exterior em sua maioria 
foram enviados de navio e 
demoraram a chegar.

Mesmo assim, Menda-
nha sempre deixou no ar 
que a obra era sua. “Gustavo 
aposta no HMAP e na saúde 
para se cacifar para 2022” 
foi o título de uma entrevis-
ta que ele, o prefeito, deu ao 
Jornal Opção, em março do 
ano passado, quando dava 
os primeiros passos que o 
levariam a romper com Da-
niel Vilela, deixar o MDB e 
assumir a pré-candidatura 
ao governo do Estado.

Mas o HMAP não é obra 
de Mendanha. Ele prome-
teu nas suas duas campa-
nhas construir um Hospital 
do Câncer em Aparecida, 
mas não moveu uma pa-
lha. Se tivesse encarado a 
obra, essa, sim, seria dele.

Mendanha também não 
implantou também ne-
nhuma das 6 avenidas que 
prometeu, dentro da es-
tratégia urbana dos eixos 
estruturantes iniciada por 
Maguito. Começou duas, 
mas não concluiu ambas. 
Sim, construiu um viadu-
to (na avenida São Paulo, 
batizado de Viaduto João 
Antônio Borges), mas sin-
tomaticamente com recur-
sos que foram destinados 
para Aparecida através de 
emendas orçamentárias 
de Daniel Vilela, quando 
era deputado federal. 

Para piorar, Mendanha 
prometeu construir uma 
galeria de arte no local, mas 
não o fez. Seria uma peque-

na obra, porém inovadora, 
mas nada aconteceu. Foi 
só mais uma promessa não 
cumprida de Mendanha.

Mendanha, em cinco 
anos de gestão, não asfal-
tou inteiramente um único 
bairro. E ele, nas campanhas 
para o 1º e o 2º mandatos, 
se comprometeu a asfaltar 
todos. De novo, uma pro-
messa não cumprida.

Ele inaugurou o prédio 
onde funciona a prefeitura, 
chamado pomposamente 
de Cidade Administrativa, 
em 2019, no 2º ano do seu 
mandato. Mas a assinatura 
de Maguito também está 
na obra. Foi Maguito quem 
levantou os recursos, atra-
vés de um financiamento 

que obteve em 2016, últi-
mo ano do seu mandato, 
junto ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), 
no valor de R$ 19,3 mi-
lhões. Maguito também 
deixou prontos todos os 
projetos e até a licitação 
para a execução da obra.

O próprio Mendanha, 
ao inaugurar a Cidade 
Administrativa, atribuiu 
os louros ao seu anteces-
sor: “O ex-prefeito Magui-
to deu início ao processo 
de construção do novo 
prédio da prefeitura e no 
início da minha gestão 
comecei a obra que esta-
mos entregando à popu-
lação”, reconheceu. 

depois de quase 2 mil dias de gestão, 
não haverá nada de significativo para 
identificar a gestão do prefeito que 
deu marcha à ré em Aparecida
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Hospital Municipal de Aparecida: Mendanha apresenta como vitrine da sua gestão, mas foi construído e equipado por Maguito Vilela

Depois de depois de pouco 
mais de 5 anos e 3 meses 
como prefeito de Apareci-
da, que completará no fim 
deste mês com a renúncia 
ao mandato para entrar na 
aventura de disputar o go-
verno do Estado, a verdade 
é que Gustavo Mendanha 
não tem uma obra rele-
vante para apresentar e 
por isso sua gestão segue 
sem uma marca ou identi-
dade. O que tem complica-
do a sua pré-candidatura 
a governador, já que o seu 
currículo administrativo, 
como se vê, é vazio.

Entre os próprios políti-
cos de Aparecida, entre os 
quais vereadores e atuais 
secretários da prefeitura, 

nenhum é capaz de apon-
tar alguma obra importante 
para o município no período 
em que Gustavo Mendanha 
vem respondendo pela ges-
tão da cidade.

Fenômeno: todos cor-
reram da raia, pedindo, 
em alguns casos quase 
implorando, para que os 
seus nomes fossem ex-
cluídos da reportagem. É 
aquela velha estória: “Me 
inclua fora disso”.

A explicação para esse 
comportamento não é di-
fícil, já que em Aparecida 
a classe política foi inte-
gralmente cooptada por 
Mendanha, através da far-
ta distribuição de cargos 
comissionados para toda 

e qualquer liderança, de 
porte médio para cima, o 
que transformou a prefei-
tura no maior cabide de 
empregos do Estado.

Mesmo em conversas 
informais, ninguém sabe 
citar uma obra de des-
taque do atual prefeito. 
Houve quem citasse o 
Hospital Municipal, cons-
truído por Maguito Vile-
la. E muitos apontaram 
o Viaduto João Antônio 
Borges, na avenida São 
Paulo, que custou R$ 13 
milhões de reais, graças a 
recursos federais encami-
nhados pelo então depu-
tado federal Daniel Vilela. 

Houve uma alta auto-
ridade da prefeitura que 

apontou os 6 eixos es-
truturantes (ou avenidas), 
esquecendo-se de estão 
em construção (na verda-
de, apenas dois foram ini-
ciados e estão incomple-
tos, enquanto os restantes 
continuam no papel).

Na área da Educação, 
Mendanha conseguiu uma 
façanha: até agora, não 
construiu nenhum CMEI. 
Os poucos que ele acres-
centou à rede de Educa-
ção Infantil deixada por 
Maguito resultaram de 
convênios com entidades 
religiosas ou assistenciais, 
que estão, a propósito, sob 
o crivo do Ministério Pú-
blico Estadual devido aos 
seus elevados valores.
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Gustavo Mendanha: gestão que se encerra no final 
deste mês sem deixar um legado para Aparecida

Em 5 anos e 3 meses de administração, prefeito
também não cumpriu as promessas de campanha
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educação

Rogério Cruz entrega revitalização e 
kits de segurança a unidades de ensino

o prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, entre-
gou, nesta quarta-

-feira (16/03), na Escola 
Municipal Dom Tomás Bal-
duíno, no Residencial Jar-
dins do Cerrado I, kits de 
segurança implantados 
nas instituições de ensino 
da Região Oeste da capi-
tal e revitalização das 
unidades. Os equipamen-
tos consistem em concer-
tinas, câmeras de video-
monitoramento, alarme, 
elevação ou construção 
de muro e instalação de 
portões eletrônicos.

“A entrega desses kits 
de segurança é muito im-
portante, devido aos pro-

blemas que tivemos em 
nossas escolas. Pessoas 
que invadem as escolas, 
roubam equipamentos, 
arrombam portas, roubam 
até merendas das crian-
ças. E isso nos preocupa 
muito. Mas, hoje, em todas 
as escolas, estamos tra-
balhando com esses kits 
de segurança. Esse é um 
trabalho feito pela Se-
cretaria de Educação, em 
conjunto com os direto-
res e coordenadores das 
escolas e Cmeis. No Resi-
dencial Jardins do Cerra-
do, estamos entregando 
sete escolas revitalizadas 
e também com esses kits 
de segurança”, pontuou.

“Entendemos que as 
unidades de ensino pre-
cisam ser ambientes aco-
lhedores e devem garantir 
toda a segurança neces-
sária para que as crianças 
possam aprender com 
qualidade. Por isso, inves-
timos de forma sistemáti-
ca na melhoria física das 
escolas, e entregamos 
hoje a primeira etapa 
de um programa que vai 
ampliar a segurança nas 
unidades de ensino de 
Goiânia”, afirmou Cruz.

O secretário municipal 
de Educação, Wellington 
Bessa, destacou as me-
lhorias nas unidades de 
ensino, não só no Resi-

dencial Jardins do Cerra-
do, mas também em to-
das as regiões da capital.

“A revitalização das 
unidades de ensino, com 
recursos da ordem de R$ 
33 milhões, é para que 
os alunos sejam prota-
gonistas, para vocês con-
duzirem os seus destinos. 
Vocês terão todas as con-
dições de estudar. Esse é 
o compromisso do nosso 
prefeito”, afirmou Bessa.

O sistema de seguran-
ça foi implantado nas sete 
unidades do Residencial 
Jardins do Cerrado. São 
elas: Cmei do Jardins Cer-
rado I, Cmei do Jardins 
Cerrado IV, Cmei Ipê Ama-

relo, Cmei Mundo Novo III, 
Escola Municipal Joaquim 
Câmara Filho, Manoel Ja-
cinto Filho e Escola Muni-
cipal Dom Tomás Balduíno. 
No total, foram investidos 
R$ 700 mil para ampliar a 
segurança das instituições 
do Jardins do Cerrado.

Diretora da Escola Mu-
nicipal Dom Tomás Baldu-
íno, Miriã Braga de Paiva, 
disse que há 12 anos tra-
balha em unidades de en-
sino do bairro, e que tem 
vivenciado, atualmente, 
melhorias e novas con-
quistas. “A nossa alegria 
é saber o quanto estamos 
crescendo. Hoje, a nossa 
instituição completa oito 

anos de criação. Agra-
decemos ao nosso pre-
feito e nosso secretário 
de Educação, Wellington 
Bessa, pela atenção que 
temos recebido”, afirmou.

Revitalização
As instituições tam-

bém tiveram a estrutura 
revitalizada. Entre as ade-
quações, estão reparos 
elétricos e hidráulicos, 
além da restauração das 
salas de aula, refeitórios e 
banheiros com pintura, e 
troca de pisos e telhados. 
Participaram a primeira-
-dama Thelma Cruz, o ve-
reador Pedro Azulão Jú-
nior, professores e alunos.

equipamentos foram entregues em 
evento na escola municipal dom 
Tomás Balduíno, no residencial 
Jardins do Cerrado I, nesta quarta-
feira (16/03). São concertinas, 
câmeras de videomonitoramento, 
alarme, elevação ou construção 
de muro e instalação de portões 
eletrônicos. “entendemos que 
unidades de ensino precisam ser 
ambientes acolhedores, e devem 
garantir toda segurança necessária 
para que crianças possam aprender 
com qualidade”, afirma Rogério Cruz
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Rogério Cruz entrega revitalização e kits de segurança a instituições de ensino do Jardins do Cerrado: “Entendemos que unidades de ensino 
precisam ser ambientes acolhedores, e devem garantir toda segurança necessária para que crianças possam aprender com qualidade”

saúde

Prefeitura publica decreto que amplia flexibilização de 
atividades na capital em face da pandemia de Covid-19

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, publicou, 
nesta terça-feira (15/03), 
decreto que regulamen-
ta medidas emergenciais 
para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19. O 
documento altera o ane-
xo único do decreto nº 

3.237, de 8 de junho de 
2021, que mantém a situ-
ação de emergência em 
saúde pública no âmbito 
do município de Goiânia, 
e dispõe sobre medidas 
de enfrentamento da 
pandemia da Covid-19.

“Após dois anos de 

pandemia, o cenário epi-
demiológico nos permite 
avançar, um pouco mais, 
em direção à normalidade. 
Mas os cuidados perma-
necem, e contamos com 
a colaboração de toda a 
população, assim como 
dos segmentos que foram 

flexibilizados. A soma de 
esforços de todos os goia-
nienses nos trouxe até 
aqui e, juntos, vamos ven-
cer a pandemia”, destaca 
o prefeito, ao comentar 
que o novo decreto pas-
sa a vigorar já na data de 
sua publicação.
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“Com avanço da vacinação, será possível darmos mais um passo rumo 
à retomada completa de nossas atividades cotidianas”, Rogério Cruz

documento expande limite de ocupação em estabelecimentos, tais como 
academias, bares e shoppings centers a 80% da capacidade de lotação. “Com 
avanço da vacinação, será possível darmos mais um passo rumo à retomada 
completa de nossas atividades cotidianas”, afirma prefeito Rogério Cruz
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Ronaldo Caiado lança programa que prepara 
empresas goianas para o mercado internacional 

o governador Ronaldo 
Caiado lançou, na 
tarde desta quarta-

-feira (16/03), o Inova Ex-
port, programa do Governo 
de Goiás que irá capacitar 
empresas de base tecnoló-
gica para exportação, com 
foco também no desenvol-
vimento econômico, gera-
ção de emprego e de renda. 
“Goiás tem de sair sempre à 
frente. Não podemos ficar 
na esteira de ninguém. Te-
mos de fazer política que 
seja inteligente, são cabeças 
criativas que empolgam”, 
disse o governador sobre a 
iniciativa, que é desenvolvi-
da em nove fases e está em 
andamento desde janeiro.

O foco é qualificar pe-
quenas e médias empre-
sas goianas inovadoras 
que tenham potencial para 
atuar no mercado externo. 

“Com isso, o Estado gera 
credibilidade e passa a ser 
competitivo internacional-
mente”, salientou Caiado. 
No edital de seleção, 73 
empresas foram homolo-
gadas e participaram de 
uma primeira capacitação. 
Daqui para a frente, o pro-
cesso será afunilado, até 
que pelo menos 20 parti-
cipantes estejam aptos a 
iniciar as suas exportações. 

O secretário de Esta-
do de Desenvolvimento 
e Inovação (Sedi), Marcio 
Cesar Pereira, explicou que 
o Inova Export estimu-
la os empreendedores a 
buscarem possibilidades. 
Trata-se não só de oferecer 
produto para o mercado 
internacional, mas de en-
tender como adaptá-lo 
para atender à demanda. 
“É importante que a em-

presa não olhe apenas 
para o regional. Ela deve 
olhar para fora, pensar 
no mercado externo, 
buscar novos recursos e 
trazer esse dinheiro para 
Goiás”, pontuou.

Ao longo do programa, 
os empreendedores têm 
acesso a requisitos bási-
cos para se lançar além 
das fronteiras, como le-
gislação, regras sanitárias, 
comunicação e marketing. 
Para isso, foi firmada par-
ceria com a Universidade 
Federal de Goiás (UFG), por 
meio da Faculdade de Ad-
ministração, Ciências Con-
tábeis e Ciências Econômi-

cas. “Internacionalizar tem 
de deixar de ser uma meta 
de poucos e ser uma meta 
possível”, definiu a reitora 
da UFG, Angelita Pereira 
de Lima. “Programas como 
esse nos ajudam a atrair 
talentos e, principalmente, 
manter cabeças pensantes 
no Estado”, ressaltou.

As áreas de atuação das 
empresas participantes 
são variadas, como: ali-
mentação, bebidas, confec-
ção/vestuário, cosméticos/
perfumaria e indústria da 
transformação. Por meio 
do Inova Export, elas rece-
bem conhecimentos sobre 
inteligência comercial e 

incubação. Paralelo a isso, 
a parceria entre a Sedi e a 
UFG também contempla 
os universitários goianos. 
“Esse projeto qualifi-
ca nossos estudantes e 
pesquisadores, porque 
abre uma frente de atu-
ação, de acúmulo de ex-
periência e de técnicas”, 
completou a reitora. 

O secretário-geral da 
Governadoria, Adriano da 
Rocha Lima, afirmou que 
o Inova Export representa 
um passo em direção ao 
posicionamento de Goiás 
no mapa do ecossistema 
global de inovação. “Essa 
rede, e todo esforço em 

torno disso, vai levar o 
desenvolvimento do Es-
tado cada vez para uma 
posição pioneira e de des-
taque nos cenários nacio-
nal e mundial”, disse. 

Participaram do lança-
mento do Inova Export o 
presidente da Federação 
Goiana dos Municípios 
(FGM) e prefeito de Cam-
pos Verdes, Haroldo Naves; 
o presidente da Associa-
ção Goiana de Municípios 
(AGM) e prefeito de Goiani-
ra, Carlão da Fox; além do 
presidente da Associação 
Comercial, Industrial e de 
Serviços de Goiás (Acieg), 
Rubens Fileti. 

desenvolvido em nove fases, e com 
parceria da Universidade Federal 
de Goiás, Inova export capacita 
pequenas e médias empresas 
para expandir negócios a partir da 
exportação, ampliando a capacidade 
de gerar emprego e renda 
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O governador Ronaldo Caiado lança o programa Inova Export, que prepara empresas de pequeno e médio 
portes para a exportação: “O Estado gera credibilidade e passa a ser competitivo internacionalmente”, afirmou

educação

Governo de Goiás inaugura primeiro Centro de Recondicionamento 
de Computadores e Capacitação em Goiânia

Jovens de Goiânia e região 
metropolitana ganharam 
o Centro de Recondiciona-
mento de Computadores 
e Capacitação (CRC), na 
Escola do Futuro de Goi-
ás José Luiz Bittencourt, 
no Bairro Floresta. A ação 
do Governo de Goiás, por 
meio do Gabinete de Polí-
ticas Sociais (GPS) e da Se-
cretaria de Estado de De-
senvolvimento e Inovação 
(Sedi), tem a parceria da 
organização Programando 
o Futuro com o objetivo de 
capacitar jovens em situa-
ção de vulnerabilidade na 
área de tecnologia. 

“Milhares de jovens 

vão escrever uma nova 
história por meio da for-
mação profissional e ex-
periência em tecnologia, 
área que tende a crescer 
a cada dia e tem mui-
to a oferecer no quesito 
oportunidades”, disse a 
coordenadora do GPS e 
presidente de honra da 
Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado. O programa que 
permitiu a estruturação 
do CRC é o Sukatech, ini-
ciativa gerida pelo pro-
grama Goiás Social, coor-
denado pelo GPS com o 
propósito de combater a 

vulnerabilidade social. 
Segundo o secretário 

Márcio Cesar Pereira, da 
Sedi, o Centro vai reciclar 
e recondicionar resíduos 
eletroeletrônicos, movi-
mentar a cadeia produti-
va do segmento, capacitar 
jovens e adolescentes na 
área de tecnologia e pro-
mover a educação am-
biental. “Estamos gerando 
empregos, uma economia 
circular, gerando oportuni-
dades para as pessoas que 
estão no mercado de TI”, 
afirmou. Ele explicou ain-
da, que os componentes 
reaproveitados serão em-
balados e distribuídos em 

várias instituições como 
escolas públicas estaduais, 
bibliotecas e instituições 
de iniciativas de inclusão 
digital e social. 

“Tenho certeza que, ao 
final de 2022, estaremos 
entre os cinco estados 
mais avançados no Brasil, 
mostrando que esse traba-
lho soma vontade de fazer 
com responsabilidade com 
a coisa pública”, disse o se-
cretário Geral do Governo, 
Adriano da Rocha Lima. 
A iniciativa do Sukatech 
reúne diversas áreas do 
governo em prol da cria-
ção de oportunidades para 
uma saída sustentável da 

pobreza. Por isso, o primei-
ro CRC foi inaugurado no 
Bairro Floresta, considera-
do um dos mais carentes 
e com maiores índices de 
violência de Goiânia.

A unidade tem capaci-
dade para processar 500 
toneladas de lixo eletrôni-

co e recondicionar 1,5 mil 
computadores. Até agora, 
o Sukatech já coletou 28 
toneladas de lixo eletrô-
nico no Estado, devolveu 
204 máquinas para os la-
boratórios Include, formou 
90 pessoas e, atualmente, 
está capacitando mais 59.
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Primeira-dama Gracinha Caiado inaugura primeiro Centro de 
Recondicionamento de Computadores e Capacitação (CRC) do 
Estado, que oferece formação profissional tecnológica para jovens

Unidade no Bairro Floresta tem capacidade de processar 500 toneladas de lixo eletrônico e recondicionar 
1,5 mil computadores, além de oferecer capacitação profissional a jovens de toda a região Metropolitana 
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Aluguel Social atenderá mais 5 cidades

Mais cinco cidades 
goianas passam, 
a partir desta se-

mana, a se somar a outras 
35 que já estão em aten-
dimento pelo Governo de 
Goiás no programa esta-
dual Pra Ter Onde Morar 
– Aluguel Social. Estão 
abertas agora inscrições 
no site da Agência Goia-
na de Habitação (Agehab) 
para Rio Verde, Jataí, Ita-
beraí, Inhumas e Jaraguá. 
Os interessados precisam 
verificar o edital e avaliar 
se cumprem os requisitos 
para receber o benefício. 
O documento está dispo-
nível no endereço www.
agehab.go.gov.br.

Com projeção de con-
templar 30 mil lares 
goianos, o Aluguel So-
cial garante segurança 
habitacional em alcance 
imediato às famílias em 
situação de superendivi-
damento e que ainda não 
têm moradia própria. Os 
recursos são provenien-
tes do Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goi-
ás (Protege), coordenado 
pelo Gabinete de Políti-

cas Sociais (GPS), dentro 
do programa Goiás Social. 

O auxílio do Aluguel 
Social é concedido no 
valor de R$ 350 pelo 
prazo de 18 meses, com 
acompanhamento so-
cial, estímulo ao autos-
sustento e à recolocação 
no mercado de trabalho. 
A atuação do Governo de 
Goiás é correlacionada a 
outras ações de políticas 
sociais para qualificação 
profissional, empreen-
dedorismo, geração de 
renda, planejamento e 
educação financeira.

O presidente da 
Agehab, Pedro Sales, 
ressalta que o progra-
ma reflete a sensibi-
lidade do Governo de 
Goiás em chegar espe-
cialmente àqueles mais 
fragilizados com a crise 
econômica e sanitária 
provocada pela pan-
demia. “Este é um mo-
mento em que o Estado 
precisa olhar para quem 
mais precisa, estruturar 
e manter programa de 
suporte para que a re-
tomada seja mais rápi-

da e da melhor maneira 
possível. Quanto menos 
cidadãos em situação de 
precariedade, melhor”, 
salienta o secretário.

Como funciona
A iniciativa se propõe a 

resolver uma situação ur-
gente de parte da popu-
lação que está sem con-
dição imediata de arcar 
com o aluguel da mora-
dia e vem complementar 
outras políticas do Go-

verno de Goiás. “É preci-
so fomentar o desenvol-
vimento econômico ao 
mesmo tempo que cui-
damos das pessoas que 
precisam da mão do Es-
tado, é o que o governa-
dor Ronaldo Caiado tem 
dito incansavelmente”, 
ressalta Pedro Sales.

A Agehab já convocou 
para entrega de cartões 
do Aluguel Social cerca 
de 6 mil famílias em cinco 
municípios: Goiânia, Apa-

recida de Goiânia, Trinda-
de, Formosa e Águas Lin-
das. Além dessas cidades, 
já estão em atendimento 
também Anápolis, Sena-
dor Canedo, Valparaíso, 
Novo Gama e Luziânia. 
Em todas elas as inscri-
ções seguem abertas ou 
em fase de entrega de 
documentação dos apro-
vados convocados.

Outras 15 cidades do 
Norte e Nordeste do Esta-
do, atingidas pelas fortes 

chuvas do início do ano e 
incluídas no decreto es-
tadual de emergência, es-
tão entre as cidades aten-
didas. Nesses municípios, 
famílias que tiveram mo-
radias com laudo de res-
trição da Defesa Civil po-
dem se candidatar. Já na 
Região do Vale do Rio São 
Patrício, Ceres e Rialma 
completam o grupo de 
municípios contemplados 
até o momento.

Com a inclusão de rio Verde, Jataí, 
Itaberaí, Inhumas e Jaraguá, agora 
são 40 municípios atendidos pelo 
programa Pra Ter onde morar – 
aluguel Social. Inscrições estão 
abertas no site www.agehab.go.gov.br
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Famílias de Aparecida recebem cartões do Aluguel social na última edição do Mutirão Governo de Goiás: 40 municípios integram a lista de beneficiários

educação

Recadastramento do Passe Livre Estudantil vai até dia 22

Estudantes da Região Me-
tropolitana de Goiânia têm 
até a próxima terça-feira 
(22) para fazer o cadastra-
mento ou recadastramen-
to no programa Passe Li-
vre Estudantil, gerido pela 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social 
(Seds). O programa dá di-
reito a duas viagens por 
dia e até 48 viagens por 
mês para deslocamento 
de ida e volta à institui-

ção de ensino.
Em entrevista ao Jornal 

Brasil Central desta terça-
-feira (15), o superinten-
dente da Criança, Adoles-
cente e Juventude da Seds, 
Ricardo Costa, explicou o 
funcionamento do progra-
ma e a forma de realizar 
o cadastramento/recadas-
tramento, pelo site www.
juventude.go.gov.br

Segundo ele, o saldo do 
cartão não é cumulativo. 

Dessa forma, o estudante 
que utilizar os créditos no 
mês só receberá no mês 
seguinte a diferença para 
completar as 48 viagens. O 
número creditado leva em 
consideração os dias leti-
vos de cada mês, conforme 
repassado pelas institui-
ções de ensino. O progra-
ma Passe Livre Estudantil 
atende a cerca de 59 mil 
estudantes da Região Me-
tropolitana da capital.     
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O programa Passe Livre Estudantil atende a cerca de 59 mil estudantes da Região Metropolitana da capital 

Todo o processo é feito pelo site do programa, em www.
juventude.go.gov.br. o saldo do cartão não é cumulativo. dessa 
forma, o estudante que utilizar os créditos no mês só receberá 
no mês seguinte a diferença para completar as 48 viagens. o 
número creditado leva em consideração os dias letivos de 
cada mês, conforme repassado pelas instituições de ensino
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Montadora automotiva chinesa anuncia 
investimento de R$ 10 bilhões no Brasil

a Great Wall Motor 
(GWM), maior mon-
tadora de veículos 

chinesa de capital 100% 
privado, anunciou ontem 
(16) um investimento de 
R$ 10 bilhões até 2032 
no Brasil, sendo R$ 4 bi-
lhões até 2025.

A fábrica da empresa 
no Brasil, que antes per-
tencia à Mercedes-Benz, 
está localizada na cidade 
paulista de Iracemápolis e 
vai produzir veículos elé-
tricos, como SUV e pica-
pe. A previsão é de atingir 
capacidade instalada de 
100 mil veículos por ano.

“A eletromobilidade é 
um fenômeno irreversível 
e inexorável e a nossa fá-
brica de Iracemápolis será 

a primeira fábrica fora dos 
Estados Unidos, no conti-
nente americano, que pro-
duzirá veículos eletrifica-
dos híbridos e puramente 
elétricos”, anunciou Pedro 
Bentancourt, CEO da em-
presa. “Também espera-
mos que nossos veículos 
híbridos sejam híbrido 

flex, possíveis de serem 
abastecidos com etanol”, 
acrescentou.

Segundo o governo do 
estado de São Paulo e a 
prefeitura de Iracemápo-
lis, a empresa pode gerar 
2 mil empregos diretos 
até 2025. “Esse anúncio de 
R$ 10 bilhões [em inves-

timento] da maior monta-
dora de veículos da China 
está relacionado à pro-
dução de veículos 100% 
eletrificados no interior 
de São Paulo. Inicialmente 
essa fábrica vai gerar 2 mil 
empregos de curto prazo”, 
disse o governador de São 
Paulo, João Doria.

Pedro Bentancourt in-
formou que a produção 
pode gerar ainda 200 ou 
300 empregos indiretos 
em serviços de manuten-
ção e 500 vagas indiretas 
em sistemistas. Ainda de 
acordo com o executivo, 
a empresa também espe-
ra que, até 2025 ou 2026, 

obtenha um índice de 50% 
de nacionalização dos 
seus produtos.

Pontos de recarga
A GWM anunciou tam-

bém a implantação de 
100 pontos de recarga 
para veículos elétricos e 
híbridos em municípios 
do estado de São Pau-
lo. Segundo o governo 
paulista, a futura rede de 
recarga da GWM será ali-
mentada principalmente 
por meio da instalação de 
placas fotovoltaicas.

Os equipamentos de 
recarga serão montados 
nos pontos de venda e 
serviços da GWM, onde o 
carregamento será gra-
tuito e estará disponível 
para veículos eletrifica-
dos de qualquer modelo 
ou fabricante. Também 
serão instaladas estações 
de recarga em estabele-
cimentos comerciais de 
grande circulação, como 
estacionamentos, shop-
pings e supermercados.

Fábrica será 
instalada em 
Iracemápolis, 
em São Paulo
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Segundo o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de Iracemápolis, a empresa pode gerar 2 mil empregos diretos até 2025

educação

Lei de Cotas tem ano decisivo no Congresso

Em 2009, Thamiris Mar-
ques ingressou na Univer-
sidade de Brasília (UnB) 
pelo sistema de cotas. Aos 
18 anos, ela foi a primei-
ra da família a frequentar 
uma universidade pública. 
Pioneira entre as univer-
sidades federais, a UnB já 

contava com ações afir-
mativas antes mesmo da 
Lei de Cotas, que completa 

dez anos em 2022. A pró-
pria norma prevê sua re-
visão neste ano, o que re-
acendeu o debate sobre o 
tema e promete mobilizar 
o Congresso. O ponto que 
gera maior controvérsia é 
o teor racial da reserva de 
parte das vagas, ou seja, a 
garantia de cadeiras para 
alunos negros e indígenas.

A Lei de Cotas (  Lei 
12.711, de 2012) prevê que 
50% das vagas em univer-
sidades e institutos fede-
rais sejam direcionadas 
para pessoas que estuda-
ram em escolas públicas. 
Desse total, metade é des-
tinada à população com 
renda familiar de até 1,5 
salário mínimo per capita. 
A distribuição das vagas da 
cota racial e deficiência é 

feita de acordo com a pro-
porção de indígenas, ne-
gros, pardos e pessoas com 
deficiência da unidade da 
Federação onde está si-
tuada a universidade ou 
instituto federal, segundo 
dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Thamiris, que sempre 
estudou em escola pública, 
já tinha tentado vestibular 
antes, sem sucesso. Deci-
diu, então, concorrer a uma 
vaga pelas cotas no curso 
de serviço social, conquis-
tada com um recurso após 
ser reprovada em entre-
vista para confirmar sua 
afrodescendência. Ela con-
ta que não tinha a mesma 
consciência racial de hoje, 
o que pode ter pesado em 

suas respostas e em sua 
inicial desclassificação. 
Mas Thamiris não desistiu 
e, após escrever um texto 
sobre suas origens e vivên-
cias, garantiu a vaga. 

De acordo com a hoje 
assistente social, entrar e 
concluir a formação supe-
rior foi uma vitória de toda 
a sua família e representou 
o rompimento de um his-
tórico de acesso limitado à 
educação. Ela, que se for-
mou em 2014, afirma que 
serviu de exemplo para 
outros familiares e pes-
soas do seu convívio. Para 
Thamiris, a política de co-
tas ampliou a diversidade 
nas universidades públicas 
e se consolidou como um 
instrumento de reparação.

— Ao abrir as portas e 

mostrar possibilidades de 
um futuro diferente, a Lei de 
Cotas mudou não apenas a 
minha vida, mas a de uma 
família inteira. As cotas me 
deram a oportunidade de 
ter acesso a esse conheci-
mento, a essa educação e a 
outro mundo. Pude romper 
com um ciclo que vinha 
desde a minha avó, que 
não teve acesso a educa-
ção, e minha mãe, que nem 
chegou a concluir o ensi-
no médio. Hoje, sou uma 
pessoa formada e isso, na 
minha família, serviu de 
exemplo para mostrar para 
outras pessoas que é pos-
sível. Defendo a continui-
dade da política de cotas 
como forma de reparação 
histórica para a população 
negra — disse Thamiris.
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Thamiris Marques entrou na 
universidade pública pelos 
sistema de cotas em 2019

dez anos após 
sanção, norma 
passa por avaliação 
e reacende o debate 
sobre reserva de 
vagas para negros 
e indígenas em 
universidades
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Fifa muda regra de transferência 
de jogadores ucranianos

A Fifa anunciou 
nesta quarta-feira 
(16) que mudou o 

regulamento de transfe-
rência internacional de 
jogadores de nacionali-
dade ucraniana, permi-
tindo que estes atletas 
possam acertar com 
equipes de outros países 
mesmo que as janelas de 
contratações estejam fe-
chadas na Europa.

“Após a invasão da 
Ucrânia pela Rússia, a 
Fifa tem monitorado de 
perto a situação para 
permanecer na melhor 
posição possível para 
ajudar os clubes e jo-
gadores ucranianos de 
qualquer forma, inclusi-
ve adotando alterações 
temporárias em seus re-
gulamentos […]. Os joga-
dores ucranianos podem 

ser registrados em outro 
clube, mesmo que esse 
período de registro seja 
encerrado na associação 
do clube em que preten-
dem se registrar”, disse a 

entidade máxima do fu-
tebol mundial através de 
um comunicado.

A Fifa também afirmou 
que “continuará monito-
rando de perto a situação 

na Ucrânia”, e que conde-
na “o uso contínuo da for-
ça pela Rússia na Ucrânia 
e apela a uma rápida ces-
sação das hostilidades e 
ao regresso à paz”.

medida permite 
que atletas do 
país troquem 
de equipe fora 
da janela
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A Fifa tem monitorado a situação para na melhor forma possível ajudar os clubes e jogadores ucranianos 

O acordo entre as duas empresas será válido para os próximos anos

redes sociAis

Google é a nova 
patrocinadora da 
McLaren na Formula 1

Google e a McLaren Ra-
cing anunciaram uma par-
ceria que verá os carros de 
Formula 1 da fabricante 
incluírem alguns elemen-
tos e ‘branding’ da gigan-
te tecnológica nos carros 
conduzidos por Lando 
Norris e Daniel Ricciardo.

O acordo entre as duas 
empresas será válido 
para os próximos anos e, 
como pode ver nas ima-
gens acima, os carros te-
rão ‘branding’ do sistema 
operacional Android na 
parte superior e as cores 
do navegador Chrome 
em cada uma das rodas. 

Sabe-se ainda que os 
fatos e capacetes dos pi-
lotos também incluirão 
alguns destes elementos.

Conta o The Verge que 
esta parceria entre a Goo-
gle e a McLaren Racing 
se estenderá também aos 
processos usados pela 
fabricante ao longo da 
próxima temporada da 
Formula 1, com a equipe 
a usando “dispositivos 
Android com 5G e o na-
vegador Chrome”.

“Ao integrar platafor-
mas como o Android e o 
Chrome nas nossas ope-
rações, a nossa equipe 
estará mais apoiada para 
se focar no desempenho 
da condução. Estamos 
entusiasmados para esta 
parceria que terá lugar na 
Formula 1 e Extreme E”, 
afirmou o CEO da McLa-
ren Racing, Zak Brown.

a fabricante fará 
uso do android 
e do Chrome nas 
suas operações
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Gsa aliMENTos
ajudar o próximo é uma rotina da GSa alimentos. 

Por isso, a empresa marcou presença na 7ª 
edição do dokmos em ação, que é organizada 
pelo departamento de adolescentes da Igreja 

Fonte da Vida. Nesta edição, a indústria realizou 
a doação de alimentos do seu portfólio, como 

misturas para bolo, macarrão instantâneo, sopão, 
refresco em pó e pipoca para micro-ondas. este 

ano o projeto alcançou 30 mil pessoas na região 
metropolitana de Goiânia  com a distribuição 

de alimentos, roupas, brinquedos e livros. além 
de Goiânia, a ação também é desenvolvida em 

Uberlândia, ribeirão Preto, rio de Janeiro, Jataí, 
Serranópolis, Franca e outras.

colETiVo oNliNE
estão abertas as inscrições para o Coletivo online, 

versão 100% digital da Plataforma Coletivo Jovem, 
do Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB), que capacita 

e conecta jovens de 16 a 25 anos, moradores de 
comunidades de baixa renda, com oportunidades 

no mercado de trabalho através de uma rede de 
mais de 400 parceiros empregadores. as inscrições 
devem ser realizadas até 25 de março ou enquanto 

houver vagas. a aceleração de iniciativas digitais está 
conectada ao compromisso do ICCB de impactar 

milhões de jovens na temática de inclusão produtiva 
como uma das alavancas de transformação e 

crescimento econômico para o país. o programa 
online tem abrangência nacional e é gratuito. Seu 

formato permite que o jovem faça o curso de 
qualquer lugar, a qualquer momento, através de 

seu Whatsapp, aplicativo amplamente utilizado por 
jovens que podem ter problemas de conectividade.

coNTos dE fadas
o shopping Bougainville recebe nesta sexta-feira, 
18, uma exposição de fotografias da Prime Foto e 

Cinema e de vestidos do ateliê Via Flora que levará 
ao público um pouco do universo lúdico e mágico 

das princesas e dos clássicos dos contos de fadas. o 
evento, com entrada gratuita, estará no segundo piso 

do centro comercial até o dia 27 deste mês.

MosTra dE ciNEMa 
Um aperitivo da 14ª edição da mostra de cinema 

“o amor, a morte e as Paixões” será entregue com 
entrada franca, no próximo dia 20 de março, às 18 
horas, na Galeria CineX (antigo Banana Shopping, 
piso 1). A sessão-degustação traz o filme “Ataque 

dos Cães”, com produção sensível, que se passa 
no oeste americano. atualmente um dos filmes 

mais cotados para o oscar 2022 e vencedor 
do Bafta 2022 como melhor filme e melhor 

direção com Jane Campion. Logo após o filme, 
a Galeria CineX ainda fará um bate-papo acerca 

da temática com a psicanalista maysa Balduino, 
o professor universitário Cleomar rocha e a 

psicóloga  Luanna marengão.

4

Espaço Crescer - a pedagoga e graduanda em psicologia 
Wanessa Xavier Caiado, inaugura o “espaço Crescer – 
Centro de desenvolvimento Infantil” na manhã deste 
sábado, dia 19 de março. o local tem projeto assinado 
pelas arquitetas duda Sales e Sthefanni Bufáiçal, e está 
localizado no 14º andar do edifício Trade Center, no Setor 
oeste. as crianças poderão conferir apresentações da 
“Imagine Personagens”, oficinas e teatro, experimentar 
um pouquinho de todas as atividades e conhecimentos 
saudáveis que o espaço Crescer oferecerá. Já os pais, 
contarão com um brunch assinado pelo buffet do Ateliê 
do Suco e Castro´s Hotel, em um evento organizado 
pelo cerimonialista ricardo Souza, pela produtora 
de eventos Cristiane Nunes e com a assessoria de 
comunicação de Kênia de Paula (da agência K digital). 
agendamento de consultas no (62) 3224-3249 e mais 
informações em @espacocrescergoiania.

Voluntariado -  o 
chef de cozinha Pedro 
ernesto Jacob, foi 
voluntário no último 
sábado (12/03), na oNG 
Terra Livre, localizada no 
residencial Caraíbas em 
aparecida de Goiânia. Na 
ocasião, o profissional 
da gastronomia ensinou 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade social a 
utilizar a comida como 
fonte de renda, forma 
de empreender e sair da 
dependência de maridos 
abusadores.

Turnê - Cleyton Nunes um dos maiores artistas brasileiros 
na europa, conhecido como ImPerador de ParIS por 
realizar os melhores eventos da França está em turnê pelo 
Brasil, com mais de 20 shows agendados, nosso conterrâneo 
desembarcou essa semana em fortaleza e passa também 
por Goiânia e Brasília sua cidade natal.

DJ – a dj marcia Cardoso que está em turnê pela 
europa ainda fará shows pela espanha, Portugal 
e Bélgica a dJ retornará sua agenda de shows no 
Brasil dia 09 de abril em Porangatu-Go. a dj está 
vindo com grandes novidades e uma delas é seu 
primeiro lançamento pela grande gravadora Sony 
music dia 25 de março remix da música 3 batidas do 
Guilherme e Benuto collab com o dj PrINSH.

1
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猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BraNCo 
2014 ComPLeTo 4 Por-
TaS ÚNICo doNo aCeITo 
TroCa e FINaNCIo WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 r$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 r$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 r$. 
Ligue e agende uma visita ! Whatsapp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : marcos Vieira. Whatsapp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PorTaS BraNCo 2014 
C/ ar+dH ÚNICo doNo aCeITo 
TroCaS e FINaNCIo WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VermeLHa 2014 GaraN-
TIa de FÁBrICa ÚNICo doNo 2.0 
FLeX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PreTo 2008 aU-
TomÁTICo PNeUS NoVoS aCeI-
To TroCa e FINaNCIo WHaT-
SaPP: (62)9-8438-7649

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  r $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s a p p.  ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  a n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

crédito para Novos 

40.390,00 r$. entrada + parcelas 

592,83 r$. Ligue e agende sua 

visita & realize seu sonho! 

Telefone ou Whatsapp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria rocha.

strada cs 1.4 PraTa 2010 Com-
PLeTa aCeITo TroCa e FINaNCIo 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PraTa 
2008 CaBINe dUPLa aCeITo 
TroCa e FINaNCIo WHaTSaPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VermeLHo 
2003 ComPLeTo 2 Por-
TaS 1.0 SoLeIL r$8.800,00 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
r$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: ana Paula Pimentel.
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